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У „Политици“ од 13.6.2018. годи-
не изашао је текст под насловом:
„Следи стручно испитивање после-
дица бомбардовања“. У уводном
делу овог текста написано је:
„Деветнаест година по завршетку
агресије НАТО-а на нашу земљу у
Влади Србије (З. Лончар, Г. Триван,
А. Вулин) потписан је споразум о
оснивању координационог тела за
утврђивање последица НАТО бом-
бардовања“.

Међуресорном координационом
телу председава проф. др
Александар Јовић, проф. др Даница
Грујичић је потпредседница за
област здравља, а проф. др
Бранимир Јованчићевић, потпред-
седник за мониторинг животне сре-
дине. Чланови су још: Слободан
Петковић, генерал у пензији, др
Јагош Раичевић, др Мирјана
Анђелковић Лукић, проф. др Ратко
Кадовић, проф. др Дејан Крчмар, др
Милица Томашевић, др Слободан
Тошовић, др Здравко Ждрале, др sc.
med. Драган Крстић, проф. др sc.
med. Бранко Ђуровић, Дарија Кисић
Тепавчевић, Филип Радовић, в. д.
директора Агенције за заштиту

животне средине, Слађан Велинов,
директор Агенције за заштиту од
јонизујућих зрачења и нуклеарну
сигурност, Зоран Станојевић, начел-
ник Одељења за националну лабо-
раторију Агенције за заштиту живот-
не средине, као и Сања Бановић
Стевић из Института за безбедност
(БИА).

У Савету су академик Марко
Анђелковић, председник, проф. др
Зорка Вукмировић, потпредседница
за међународну сарадњу, проф. др
Драган Веселиновић, потпредседник
за сарадњу са домаћим институ-
цујама, проф. др Павле Павловић,
генерални секретар, академик
Љубиша Ракић, проф. др Слободан
Чикарић, проф. др Божо Далмација,
проф. др Јасмина Вујић, проф. др
Драган Јоксовић, проф. др Петар
Пфендт, проф. др Мирјана Воји-
новић Милорадов, проф. др Иво
Савић, проф. др Ивица Радовић,
проф. др Иван Гржетић.

И Скупштина Србије изабрала је
своју Комисију за истрагу последица
НАТО бомбардовања 1999. године:
доц. др Драго Лакетић (СНС), пред-
седник, Ивана Стоиљковић (СНС),
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председница Одбора за заштиту
животне средине, Милован Дрецун
(СНС), председник Одбора за КиМ,
Данијела Стојадиновић (СПС), Гор-
дана Чомић (ДС), Драган Весовић
(Двери) и Дубравко Бојић (СРС).

Предвиђено је да се на овом
научноистраживачком пројекту ра-
ди две године. Није дато објашње-
ње у каквој су корелацији ова два
тела (Скупштина versus Влада).
Пројекат би требало да пружи одго-
вор на питање у којој је мери ути-
цао, утиче и утицаће осиромашени
уранијум (U-238, ВПР 4,5 милијарди
година) на здравље становника
Србије. Tакође треба да се утврди
присуство овог радионуклида у
животном миљеу (ваздух, вода, зем-
љиште). Пројекат ће бити финанси-

ран из буџета Републике Србије. За
почетак је обезбеђено 15 милиона
динара. 

Целокупном активношћу руково-
диће Министарство за екологију
(Горан Триван).
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Зависност од употребе дувана
(дуванских производа, сагоривих,
несагоривих, електронских цигаре-
та) представља епидемију која
пустоши многе земље и регионе у
свету. Онеспособљеност, оболева-
ње, губитак продуктивности и пре-
времена смрт су цена која се за то
плаћа. Зато стручњаци у здравству
широм света улажу напор да подижу
свесност грађана о штетностима
употребе дувана, да помогну
пушачима да се одвикну од пушења,
да санирају последице пушења и да
помогну младима да не почињу да
пуше. Стручњаци у целом свету
добили су значајну подршку од
Уједињених нација и свих чланица,
а преко Оквирне конвенције о конт-
роли дувана Светске здравстене
организације, коју је усвојила и
Србија. 

Циљ објављивања овог текста у
часопису РАК је допринос часописа
РАК напорима за обавештавање гра-
ђана свих узраста о научним докази-
ма зависности и штетностима од
употребе дувана на које указују

стручњаци у Србији. Поред свих
напора које стручњаци света и
Србије улажу у позитивно обавешта-
вање грађана о научним чињеница-
ма, најснажнија чињеница је да,
поред свега, хемикалија која је
одговорна за упорну и интензивну
употребу дувана и дуванских про-
извода је никотин. Не постоји дуван
нити дувански производ који не
садржи никотин у довољно провока-
тивној дози за све већом и учеста-
лијом употребом дувана.

Генерално међу грађанима, свака
зависност, а нарочито зависност од
употребе дувана, често се сматра
као:
- последица размажености, 
- хир оних који користе дуван, 
- себичност, 
- недостатак самоконтроле, па чак

и 
- одређене дисциплине у васпита-

њу. 
Овакво схватање зависности

усмерава на погрешан став грађана
попут: „сами су криви што пуше“ и
„нека сами решавају свој проблем“
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или „само треба да баце цигарете“.
Са стручног аспекта, утисак је слабе
обавештености грађана, најближих
у окружењу па и укућана зависника,
што резултира одређеном врстом
небриге и незаинтересованости да
се помогне у лечењу (третману)
зависности. 

Преко 90% пушача почело је да
пуши у тинејџерском добу у коме
нису знали, ни имали механизме
одупирања понуђеним цигаретама у
свом друштву. На жалост, већина
њих је рођена и одрастала у дома-
ћинству са пушачима, гледали су,
учили и пасивно (присилно) удисали
дувански дим. Тако адаптирани и
припремљени лако су прихватали и
подносили прве удахе активног
пушења са вршњацима. Убрзо су
постали зависници. Зато пушачи
нису криви што пуше! Једноставно
су, већина њих несвесно, продужи-
ли активности које су научили од
укућана. 

Узрок наставка и све интензив-
нијег пушења је убрзо постигнута
снажна зависност од никотина у
дувану и дуванском производу. То је
прва последица употребе дувана
коју осећају пушачи! Пушачи, данас
одрасли људи, тога су свесни и зато
преко 80% пушача желе да се осло-
боде пушења. Они желе да живе без
дуванског дима и мењају размиш-
љања о пушењу. Свесни опасности
пушења, немоћи да се сами изборе
са остављањем дувана и потребе за
одвикавањем, добровољно се јав-
љају и прихватају стручну помоћ.
Поред свесности пушача, у значајној
мери потребна је подршка и охраб-
рење од најближих из окружења.
Све то заједно доприноси добром
току процеса одвикавања и истра-
јавању до постизања успеха. 

Данас дуван и дувански произво-
ди имају преко 7537 хемикалија и
хемијских једињења и сви су лабо-
раторијски доказани и потврђени да
се налазе у дуванском диму. Сваким
удахом дуванског дима пушач унесе
у своје тело преко 7537 хемикалија
и хемијских једињења. Ниједна од
унесених хемикалија није корисна
за организам, већ су штетне, ток-
сичне и смртоносне. Више од 80 њих
делују канцерогено. Најопаснија
хемикалија је никотин. Никотин је
дрога. Сваким удахом дуванског
дима пушач себи даје инјекцију
дроге. Ако неко пуши кутију цигаре-
та дневно, за годину дана прими
преко 70 хиљада инјекција дроге.
Зато је никотин најопаснија хемика-
лија јер је одговоран што пушачи
кад одрасту, упркос свесности да је
пушење штетно, настављају да
пуше и тешко се ослобађају пуше-
ња.

Зависност од никотина се не
јавља као један симптом кризе, већ
се јавља у више симптома које нази-
вамо „симптоми апстиненцијалног
синдрома“. Зависност од никотина
се манифестује у следећим симпто-
мима криза:
1. Јака жеља, жудња за пушењем;
2. Неподношење симптома кризе

услед апстиненције због чега
пушач не дозволи и да дође до
појаве криза; 

3. Повећавање употребе дувана и
дуванских производа; 

4. Отежана контрола времена и уче-
сталости употребе дувана и
дуванских производа; 

5. Употреба дувана постаје главна
окупација испред свих обавеза;

6. Значајан утрошак времена за
употребу дувана;
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7. Значајно скраћено време сна или
испрекидан сан у корист употребе
дувана;

8. Употреба дувана и дуванских про-
извода упркос постављеној дијаг-
нози за обољење које је узроко-
вано употребом дувана;

9. Интензивна употреба дувана
поред сазнања о могућим штетно-
стима по здравље и новчаним
издацима. 
Зависност од употребе дувана и

дуванских производа има своју
шифру болести зависности (F17.2 и
F17.3) у Међународној класифика-
цији болести МКБ-10. 

Треба имати на уму да је болест
зависности од дувана снажна, да
има специфичну одлику недостатка
контроле у употреби дувана и
карактеристично недостатак јаке
жеље да се у потпуности излечи, и
због тога што је у нас тзв. „нормали-
зација употребе дувана у друштву“.
Нереално је очекивати и потпуно је
неизводљиво да, у околностима
какве су у нас, пушач сам успостави
контролу над употребом дувана. 

За лечење зависности од употре-
бе дувана и дуванских производа,
кључна је мотивација за одвикава-
ње. Колико ће мотивација доприне-
ти одлучности за одвикавање,
почетку и успешности одвикавања,
зависи од околности и од ситуација
у којима се пушач налази. Због тзв.
„нормализације употребе дувана“
мотивација најчешће недостаје или
је слаба, а мотивација покреће на
размишљање, иницира доношење
одлуке за одвикавање и тражење
стручне помоћи. Зато је поред добре
мотивације, и стручне помоћи, по-
требно разумевање, охрабрење и
снажна подршка околине и укућана. 

Околности у нас као што су „нор-
мализација употребе дувана“, под-
цењивање опасности од пушења
било којих производа дувана а
нарочито у последње време нових
производа који се лансирају, нажа-
лост, допринеле су да се већ масов-
но употребљавају нови дувански
производи. На удару употребе тих
нових производа, опет су млади. 

Животно искуство одраслих, свес-
ност одраслих о последицама упот-
ребе дувана, сазнања одраслих о
свим штетностима употребе дуван-
ских производа, обавезује нас да
сви заједно, стручна јавност и сваки
појединац, помогнемо младима да
се одупру употреби дувана и свих
дуванских производа и да препоз-
нају лансирање нових дуванских
производа са неистинама у промо-
цији и неизвесним последицама.

Више информација на:
http://www.tobacco.org 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK53014/

Др sc. med. Ика Пешић
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Промоција књиге „Програм за
индивидуално одвикавање од пуше-
ња“ аутора др sc. med. Икe Пешић,
шефице Кабинета за превенцију и
одвикавање од пушења Клинике за
пулмологију Клини-чког центра
Србије одржана је 29. марта 2018.
године, у Центру за културну декон-
таминацију, Бирчанинова 21, Бео-
град. Промоцију књиге је водила др
Драгана Јовићевић, запослена у
Институту за онкологију и радиоло-
гију Србије.  

Програм је намењен лекарима и
другим здравственим радницима у
здравственим установама Србије са
циљем да се они боље упознају са

методама одвикавања од пушења,
како би се проширило пружање
стручне помоћи пушачима у Србији,
на коју Законом имају права.

Одвикавање од пушења је једна
од шест мера које доприносе успеш-
ној контроли употребе дувана према
Светској здравственој организацији.
Овом мером се значајно смањује
епидемија оболевања и умирања
узрокованих употребом дувана. 

У Клиничком центру Србије у
Клиници за пулмологију већ 28
година ради Саветовалиште за пре-
венцију и одвикавање од пушења,
које у раду са пушачима примењује
индивидуални приступ. Стручни тим
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Поводом промоције књиге „Програм за индивидуално
одвикавање од пушења“ Клинике за пулмологију

Клиничког центра Србије



Саветовалишта уводи нове методе и
технике рада одвикавања од пуше-
ња и савремену опрему, кроз струч-
но усавршавање у земљи и ино-
странству и сопственим искуством у
раду са пушачима. Приступ у раду је
прилагођаван нашем културолош-
ком поднебљу и менталитету људи.
Успешност у одвикавању од пушења
из године у годину расте, тако да се
у првим годинама 20% до 30%
особа трајно одвикло од пушења, да
би данас тај проценат износио
преко 60%. 

У двадесетосмогодишњој пракси
Саветовалиште је збринуло десети-
не хиљада пушача индивидуалним
програмом. Извршено је преко
20.000 прегледа пулмолога и преко
2300 прегледа других специјалиста,
најчешће кардиолога и оторинола-

ринголога. Међу пушачима који су
дошли да би прекинули пушење
преко 50% је већ имало дијагности-
коване респираторне и кардиовас-
куларне болести. Клиничким пре-
гледима који су претходили почетку
одвикавања од пушења, међу пуша-
чима без тегоба и дијагностикова-
ног обољења, откривено је 38 слу-
чајева рака плућа (само код петоро
откривен је рак у почетној фази),
код седам рак грла и код 43 хронич-
на опструктивна болест плућа. 

Стручњаци Саветовалишта пома-
жу другим здравственим установама
у Србији у едукацији својих кадрова
и прилоком отварања сопствених
саветовалишта. 

Др sc. med. Ика Пешић

7

Николина Пејовић I/2

Гимназија Прибој
Ликовни ментор: Јован Пантовић



„Милосрдни анђео“(НАТО агре-
сија) просуо је по земљи Србији
1999. године 186 GBq (гига бекере-
ла) осиромашеног уранијума, што у
просеку износи 18.600 Bq по једном
становнику (и Косово и Метохија).
Дозвољена количина Уранијума 238
у једном литру пијаће воде износи
0,4 Bq или годишње 80 Bq по једном
становнику. Уранијум 238 је алфа и
гама емитер. Алфа честице као кор-
пускуларни јонизујући зраци посе-
дују релативно велику енергију (5
MeV). При проласку кроз материјал-
ни медијум стварају велики број јон-
ских парова на јединици пута, а
преко овог феномена делују
деструктивно на биолошке системе.
(За стварање једног јонског пара
потребна је енергија од 34 eV). У
току ратних дејстава долазило је до
сагоревања уранијума 238 који је
служио као пенетратор у бојевној
муницији. Стварала се радиоактивна
прашина уранијумових оксида мик-
ронских димензија (1–5 микромета-
ра). Вертикалне и хоризонталне ваз-
душне струје подизале су ову пра-
шину у високе слојеве атмосфере,
стварали су се облаци радиоактивне
прашине које (облаке) су ветрови
разносили по целој Србији и
Балкану. Прашина се спуштала на
земљу, доспевала у површинске
воде, биљке и домаће и дивље
животиње. Становници Србије као и
околних држава били су у ситуацији
да уносе у организам овај радио-
активни материјал респираторним и
дигестивним путем. Крвотоком се
овај материјал разносио по целом
организму. Једињења уранијума

растворљива у води имала су рела-
тивно кратко биолошко време полу-
распада, 10–20 часова, помножено
са фактором 10 добија се укупно
време (5–10 дана) за које се преко
уротракта елиминише из организма
овај материјал. Једињења уранијума
238 нерастворљива у води депонују
се у кости и имају биолошко време
полураспада 10–15 година.

Захваљујући Републичком заводу
за статистику Србије располажемо
са подацима о кретању морталитета
у Србији пре и после доласка
„Милосрдног анђела“ на Балкан.

Пре доласка „Милосрдног анђела“
на Балкан, 1998. године, укупан број
становника у Србији (Централна
Србија и Војводина) износио је
7,567.745. Укупан број умрлих ста-
новника Србије износио је 99.376.
Од тога броја умрло је од тумора
17.393. Процентни удео умрлих од
тумора износио је 17,5%. Мортали-
тетна стопа на 100.000 становника
износила је 229,8 од малигних тумо-
ра.

Ако подвргнемо истој анализи
2017. годину (18 година после
„Милосрдног анђела“ – латентни
период!) долазимо до следећих
података. Укупан број становника у
Србији износио је 7.020.858, што
износи 7% мање становника него
1998. године. Укупан број умрлих у
Србији износио је 103.722 што чини
4,4% повећања. Укупан број умрлих
од тумора износио је 21.944 или
26,2% повећања у односу на 1998.
годину. Процентуални удео умрлих
од тумора у односу на укупан број
умрлих износи 21,2% што чини
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МОРТАЛИТЕТ У СРБИЈИ ПРЕ И ПОСЛЕ ДОЛАСКА
„МИЛОСРДНОГ АНЂЕЛА“ НА БАЛКАН



21,1% повећања у односу на 1998.
годину. Стопа морталитета на
100.000 становника од малигних
тумора износи 312,6 што чини
36,0% повећања у односу на 1998.
годину. 

Просечна старост становника
Србије 1991. године износила је 38

година, а 2016. године 42 године.
Дакле, просечна старост станов-
ништва Србије у наведеном времен-
саком периоду повећавала се за 0,1
годину на годишњем нивоу. И сви
остали егзогени фактори ризика
коју индукују канцерогенезу и мута-
цију генома у ћелијама гонада
(дуван, алкохол, гојазност, физичка
неактивност и остали) утицали су
мање или више на повећање стопа
инциденције и морталитета од
малигних тумора у Србији у посмат-
раном временском периоду али то
повећање није било статистички
сигнификантно. Примера ради, у
првој деценији 21. века у Србији је
стопа инциденције повећавана у

просеку годишње 2%, а стопа мор-
талитета од малигних тумора
повећавана је за 2,5%. У истом вре-
менском периоду у САД стопа инци-
денције се смањивала за 0,6% на
годишњем нивоу, а стопа мортали-
тета смањивала се за 1,6% такође
на годишњем нивоу.

Очито је да је 15 тона осиромаше-
ног уранијума баченог на Србију
1999. године статистички значајно
утицало на повећање стопа инци-
денције и морталитета од малигних
тумора у Србији. Користећи матема-
тичко-физичке обрасце и податке
које даје Регистар за рак Института
за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут“ могло би се доћи
до укупног броја новорегистрованих
и умрлих становника у Србији од
рака у последње две деценије за
који (број) је одговоран „Милосрдни
анђео“.

Проф. др Слободан Чикарић
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Табела 1. Број умрлих од тумора



Rose Gray (Cancer Research UK)
concluded: “If we do nothing the dis-
parity in care between older and
younger cancer patients will only
grow. It’s vital to address this if we
want to realize our ambition of ensur-
ing world-class treatment for everyone
in the UK who is affected by cancer”

Број болесника у старијем живот-
ном добу са дијагнозом канцера има
тенденцију раста до 80% до 2035.
године.

Нови подаци указују да ће се број
старијих људи са дијагнозом канце-
ра годишње повећавати и достићи
четвртину милиона за мање од 20
година. Крива која је представљена
од стране Британских истраживача
канцера (Cancer Research UK) пока-
зује да у Великој Британији годиш-
ње око 130.000 људи старих 75
година и старијих развију канцер.
До 2035. године предвиђа се да ће
овај број расти до 234.000 људи, у
великој мери у зависности од старо-
сти популације.

Овај раст истиче потребе за
бољом подршком код старих људи
који чешће имају и друге здравстве-
не потребе или им треба помоћ
социјалне службе. Овај извештај
наглашава потребу да се здравстве-
ни систем припреми за растући број
старих људи са више комплексних
потреба.

Иако је преживљавање од рака
удвостручено у последњих 40 годи-
на, још увек је ниже код старих
људи код којих се болест дијагно-

стикује као хитан случај и ређе се
примењује куративно лечење.
Martin Ledwick (Cancer Research UK)
коментарисао је да када стара особа
има много здравствених проблема и
узима палету различитих лекова та
ситуација утиче на одлуку какво
лечење се може спровести. Неки
стари људи са раком некада нису у
општем стању довољно добром да
могу имати хируршко лечење и
проћи кроз дуг период хемиотера-
пије и радиотерапије. Као што два
пацијента нису иста, има других који
јесу. Због тога је јако важно да особ-
ље буде добро обучено и да има
услове за адекватну помоћ старима
и омогући им адекватно лечење,
негу и подршку према њиховим
индивидуалним потребама, рекао је
у наставку.

Rose Gray (Cancer Research UK) је
закључила да ако ништа не урадимо
разлика у третману између старијих
и млађих болесника са раком ће
само расти. Од виталног значаја је
да се на проблем укаже ако желимо
да остваримо наше тежње да осигу-
рамо лечење на светском нивоу за
свакога у Великој Британији ко је
погођен канцером.

Number of elderly patients diag-
nosed with cancer set to rise by 80%
by 2035 Oncology central. Epidemi-
ology, Prevention and Screening, Last
update: 22. June, 2018.

Др Јелена Бокун
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Старији болесници и рак



Вежбање је здраво, организму
прија,

зато сваког јутра, вредно вежбам и
ја.

Атлетику бирам, на стази сам
често,

свеж ваздух ми прија, ту је моје
место.

Мало трчим, мало скачем, вежбе ми
снагу дају,

и јабуку лако берем, у брдовитом,
родном крају.

И још додам витамине, да оснажим
дух и тело,

па заигра моје срце, здраво, чило и
весело.

Школска торба није тешка, права
су ми леђа,

а задатке лако радим и петице
ређам.

Зато вежбај и ти сада, тело снажи,
здравље јачај.

Спорт по жељи изабери и добром
се здрављу весели.

Тамара Пријовић III/3

ОШ „Десанка Максимовић“, Прибој
Професор: Снежана Николић

Здравље је нешто најважније на
свету.

Само здрави људи могу спасити
планету.

Здравље је ваздух који дишемо,
здравље је вода коју пијемо,
здравље је храна коју једемо,

здравље је смех,
а вежбање је здрављу лек.

Вежбај, вежбај сваког дана,
и вежба је телу храна.

Вежбањем се и дух лечи!
Вежбањем се болест спречи!

Вежбање је дечја шала,
вежбање је игра права,

вежбање је и учење,
кад се мозак размрдава!

Зато памти то што кажем,
нисам овде да вас лажем. 

Наоштрите добро слух:
У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЈЕ ЗДРАВ ДУХ!

Литерарна секција I/4, 
Групни рад

ОШ „Трећи октобар“, Бор
Учитељица: Сања Маринковић
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Mladi u borbi protiv raka
„ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА” 



Карцином бубрега

Бубрег је парни орган, величине
шаке, смештен у доњем задњем
делу трбуха, заштићен доњим реб-
рима, важан због филтрирања крви,
вишак воде, соли и отпадних проду-
ката одстрањује из организма
мокраћом. Бубрези контролишу и
крвни притисак преко хормона који
се назива реник, а еритропоетином
се преко коштане сржи регулира
стварање црвених крвних елемена-
та у крви.

Неконтролисаним растом тумор-
ских станица у бубрегу настаје рак
бубрега.

Епидемиологија: Малигни ту-
мори бубрега чине 3% свих слу-
чајева рака одраслих, а јавља се
дупло чешће у мушкараца него у
жена.

Већина оболелих је старијег
животног доба (55–60 година).
Узроци настанка – ризични чиниоци
као уживање дувана, утицај штет-
них супстанци, дуготрајна употреба
аналгетика (фенацетин) вероватно
утичу на развој рака бубрега.
Сматра се да је око 30% случајева
рака бубрега у вези са пушењем.

Неки људи имају наслеђену скло-
ност за развој карцинома.

Превенција: Ризик смањује прe-
станак пушења цигарета, отклања-
ње штетних материја из околине,

као и здрава исхрана (воће и
поврће), те редукција прекомерне
телесне тежине.

Патологија: Карциноми чине
90% тумора бубрега. Рак светлих
ћелија (clear cell) је најчешћи, око
70–80%, а ређи су папиларни кар-
циноми, медуларни или саркомато-
идни.

Симптоми: Класични симптоми,
крвава мокраћа, бол у слабинама,
опипљива туморска маса у трбуху,
појављују се само у око 5–10%
болесника. Само један од наведених
симптома се јавља у 35–50% болес-
ника. Ређи су симптоми губитак
телесне тежине, анемија и темпера-
тура, пораст нивоа калцијума у
крви, броја еритроцита.

Применом ултразвука се открива
и рак бубрега. У 25% болесника
нађу се и удаљене метастазе.

Најчешћа места ширења болести
су плућа (75%), мека ткива (35%),
кости (20%), јетра (20%), а ширење
у мозак је обично у терминалном
стадијуму болести. 

При дијагностици важни су
подаци који се добијају од болесни-
ка и клинички преглед болесника.
Остали поступци су: лабораторијски
прегледи крви и урина, радиолошка
обрада ултразвук, ЦТ или МР трбуха
и карлице, РТГ плућа, по потреби и
РТГ костију.
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P i t a w a  ~ i t a l a c a
Na{ ciq je da ovim odgovorima uputimo obolele na odgovorne lekare radi le~ewa

nau~nim metodama, a putem na{eg telefona (011) 656-386 mo`ete dobiti op{irnija
obave{tewa svakodnevno od 10 do 12 ~asova od strane lekara Dru{tva Srbije za borbu
protiv raka. U prostorijama Dru{tva u Beogradu, Pasterova broj 14, pored
obave{tewa mo`ete dobiti i odgovaraju}e publikacije.

Postanite ~lan Dru{tva Srbije za borbu protiv raka, a sve u ciqu preporuka za
zdraviji na~in `ivota i da biste do~ekali duboku starost.

Dr Vesna Luki}



Стадијум болести одређује и
начин лечења. Потребна је због тога
класификација тумора – одређива-
ње стадијума болести. У 2% болес-
ника може се наћи рак оба бубрега.
Одлуку о даљем лечењу доносе тим-
ски уролог и онколог. Опште стање
пацијента је такође пресудно у ода-
бирању поступка.

У болесника са ограниченим и
локално узнапредовалим тумором
бубрега примењује се хируршки
захват – радикално одстрањење
бубрега, околних лимфних жлезда.

У случају удаљених метастаза
лечење се наставља циљаном тера-
пијом, која се индукује у зависности
од типа карцинома.

Рак бубрега није осетљив на
терапију зрачењем. Користи се
најчешће у палијативне сврхе у
болесника са коштаним, можданим
метастазама.

Прогностички чиниоци који утичу
на терапијски поступак али и на
прогнозу су тип тумора, величина
тумора, проширеност тумора.

Др Весна Лукић
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Лилла Иванков, II/2

ОШ „Јован Јовановић Змај”, Суботица
Наставник: Грубанов Мартинек Емилија
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ПОСТАНИТЕ ЧЛАН ДРУШТВА СРБИЈЕ 
ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА...

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!

Обавештење за чланове Друштва 
(чланарина за 2018. годину)

• Годишња чланарина Друштва Србије за борбу против рака износи 200
динара. 

• Чланарину можете уплатити и у већем износу, у зависности од својих
могућности. 

• Чланарина за 2018. годину у износу од 200 динара или у већем износу
уплаћује се преко опште уплатнице. 

Уколико још увек нисте члан 
Друштва Србије за борбу против рака...

Придружите нам се!

Уколико желите да постанете члан Друштва, попуните 
приступницу, уплатите чланарину и пошаљите приступницу и

уплатницу поштом на адресу: 
Друштво Србије за борбу против рака 

Пастерова 14, 11000 Београд

Као члан Друштва добијаћете редовно бесплатно часопис на своју кућну
адресу (односно на адресу коју сте навели у приступници).
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Уколико сте већ члан Друштва и попунили сте 
приступницу претходне године, 

нема потребе да је поново шаљете

11000 БЕОГРАД
ПАСТЕРОВА 14

ТЕЛ. 011/2656-386
ЖИРО РАЧУН: 330-0000004001448-77
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Устројством ове здравствене
установе у Београду 1923. године
почиње ера радиотерапије (радио-
лошке онкологије) у правом смислу
те речи.

Наиме, прве две деценије 20.
века у Београду и Србији припадају
дијагностичкој радиологији са изу-
зетком др Аврама Винавера који је у
Шапцу користио икс-зраке од 1897.
у дијагностици, а од 1899. и у дијаг-
ностици и у терапији. Истини за
вољу, може се претпоставити да су
београдски рендгенолози покушали
да користе икс-зраке и у лечењу
неких болести (малигних и немалиг-
них), али о томе нису оставили
никакве писане трагове, или их ми
нисмо успели да пронађемо. 

Почетку рада овог Завода претхо-
дили су велики подухвати у здрав-
ственој делатности града Београда и
Србије. Ми бисмо издвојили два, по
здравство Србије, најважнија дога-
ђаја - почетак рада Опште државне
болнице и Медицинског факултета. 

Општа државна болница

У Српском архиву, свеска 10,
1900. године, обележен је почетак
градње Опште државне болнице  на
Врачару.

„Полагање камена темељца за
гинеколошки павиљон Опште
државне болнице краљица Драга
(15. октобар 1900. г, нап. аутора)
остаће као најмилији догађај свију
лекара Краљевине Србије, јер је он
весник светлијих дана у историји
нашег санитетства”. 

Изграђена је Гинеколошко-аку-
шерска болница, у то време веома

леп и просторно импозантан грађе-
вински објекат који и данас служи
првобитној болничкој намени
(Гинеколошко-акушерска клиника,
данас 2006. године Кардиоваску-
ларни институт). 

Настављена је „изградња хирурш-
ких павиљона за мушкиње и жен-
скиње, просектуру и велики пави-
љон за дечје инфективне болести,
да се за случај заразе имају болес-
ници куда склонити и знански него-
вати”.

Мислимо да није сувишно на овом
месту истаћи, историјске истине
ради, да је династија Обреновића
(краљ Александар и краљица Драга)
својом иницијативом, материјалном
и сваком другом подршком дала
импулс изградњи павиљона Опште
државне болнице на Врачару који
ће прерасти у клинике и институте
са којима се здравство Србије данас
поноси. 

Слика 1. Краљ Александар и 
краљица Драга

Завод за рендгенологију



17

Медицински факултет
Универзитета у Београду 

Народна Скупштина Србије доне-
ла је одлуку 1898. године да се
Велика школа у Београду подигне на
ниво Универзитета. Изабрана је спе-
цијална комисија из састава Српске
академије наука и Велике школе у
којој је, између осталих, био и др
Милан Јовановић Батут. Др Батут је
инсистирао да се у одредбама,
поред осталих факултета предвиди
и оснивање Медицинског факулте-
та. Законом из 1905. године Велика
школа је подигнута на ниво Универ-
зитета, али, нажалост, Медицински
факултет се није нашао у његовом
саставу те године. Српско лекарско
друштво је веома бурно реаговало
на овакву одлуку надлежних у држа-

ви, и на инсистирање Друштва
Скупштина и Влада су формирали
комисију у саставу: др Милан
Јовановић Батут, др Војислав Субо-
тић и др Е. Михел.

Ова комисија је добила задатак
да изради елаборат о организацији
будућег Медицинског факултета
Београдског универзитета.

Веома савесно и стручно комисија
је израдила овај документ који је
добио подршку свих релевантних
чинилаца у држави. У мају месецу
1914. године Скупштина Србије је
донела одлуку о отварању Медици-
нског факултета у Београду, али рат
је спречио реализацију ове одлуке.
Тек после рата 1919. године, изме-
ном закона из 1905. године, створе-
на је могућност формирања Меди-
цинског факултета у Београду. Те
године је Универзитетски сенат иза-
барао за редовне професоре др
Милана Јовановића Батута и др
Војислава Суботића, а ови су као
матичари децембра 1919. године
изабрали за трећег члана матичне
комисије проф. др Драга Перовића
из Загреба.

Колегијум од три члана изабрао
је др Батута за првог декана
Медицинског факултета 20. фебруа-
ра 1920. године. 

На истој седници изабран је за
професора опште патологије редов-
ни професор бечког Медицинског
факултета др Ђорђе Јоанновић.

Слика 2. Др Милан Јовановић Батут, др Војислав Суботић и др Е. Михел
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Слика 3. Проф. др Ђорђе Јоанновић

Уместо проф. др Драга Перовића,
који је због болести поднео оставку,
за хонорарног професора анатомије
изабран је 13.8.1920. године Нико
Миљанић, хирург из Париза, који је
пред 286 студената прве године сту-
дија одржао прво предавање 9.
децембра те исте године. Тако је
почела теоретска настава на ново-
отвореном Медицинском факултету
Београдског универзитета. Почиње
битка за кадрове, простор и опрему.

Слика 4. Проф. др Нико Миљанић

У почетку су објекти Опште
државне болнице и Опште (Главне)
војне болнице на Врачару као и уни-
верзитетске слушаонице служили за
теоретску и практичну наставу, да
би почела изградња најпре инсти-
тутских, а затим и клиничких (бол-
ничких) објеката.

Тек 1926. године су изграђени
објекти за патологију, физиологију и
хистологију који и данас служе
првобитној намени. 

Одељење/Завод за 
рендгенологију

Већина аутора који су се бавили,
у већој или мањој мери, и историјом
радиотерапије у Србији, сматрају
годину 1923. за годину стартовања
ортоволтажне радиотерапије у Ср-
бији. Тада се овај вид терапије нази-
вао једноставно рендген-терапија,
јер су рендген-апарати били једини
извор икс-зрака који су се користили
у дијагностици и/или терапији. 

У првим деценијама 20. века, како
у свету тако и у Србији, рендген-
апарати су служили најчешће за
дијагностичке процедуре, ретко и за
терапију неких немалигних и малиг-
них обољења. У саставу болничких
одељења или клиника отварали су
се рендген-кабинети, али неретко су
и приватне ординације познатијих
лекара (ортопеди, интернисти,
хирурзи) поседовале и рендген-апа-
рате. 

Ако је веровати писму министра
просвете Србије ректору београдске
Велике школе од 18. маја 1899.
године, први рендген-апарат у
Београду поседовао је професор
физике који је био и директор
Физичког института те школе. 
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Дакле, Општа државна болница у
Београду, у склопу осталих до тада
отворених одељења, отвара и ренд-
генолошко одељење 1923. године.
Ово новоформирано одељење сме-
штено је у зграду преко пута пави-
љона кожног одељења (касније кли-
нике) поред које (зграде) ће се три
године касније подићи зграда за
физиолошки, хистолошки, физички
и биолошки институт. 

Руковођење одељењем поверено
је др Сави Јанковићу. Његов успе-
шан организациони и стручни рад у
овој новој медицинској грани круни-
сан је 1933. године његовим избо-
ром у звање приватног доцента на
Медицинском факултету у Београду.

Сарадници др С. Јанковића на
самом почетку рада одељења били
су:

од 1923. године 

1. Др Милован Протић (1928. године
одлази у рендген-кабинет Инте-
рне клинике Б професора Игња-
товског)

2. Др Димитрије Несторовић (1928.
године одлази у Нови Сад за
руководиоца рендгенског одеље-
ња)

3. Др Миодраг Марковић
4. Др Селимир Врбић (1929. године

одлази у Крагујевац за шефа
рендген-одељења болнице)

од 1928. године

5. Др Душан Борисављевић
6. Др Веселин Крајачић (1929. годи-

не одлази у Ниш за шефа рендге-
нолошког одељења)

7. Др Душан Михајловић

од 1930. године

8. Др Богољуб Бошњаковић 

од 1932. године

9. Др Бранислав Гађански
На самом почетку свог рада оде-

љење се, зависно од послова и
задатака, поделило на два одсека:
дијагностички и терапијски. 

Дијагностички рендгенолошки
одсек

Овај одсек је у почетку поседовао
два Сименсова рендген-апарата са
механичким исправљачем, од којих
је један служио за рендгенграфију
(снимање) а други за рендгенско-
пију (посматрање). Овај други је
искључен из клиничке употребе

Слика 5. 1923: Почеци телерадиотерапије у Београду



1930. године, док је првом радни
задатак трајао до 1947. године. 

Дневни и годишњи капацитет
ових апарата уз касније отворене
рендген-кабинете у појединим кли-
никама, задовољавао је дијагно-
стичке потребе одељења (клиника)
ОДБ. 

Терапијски рендгенолошки
одсек

Рендген-терапија се обављала на
два рендген-апрата: 
• стабил-волт марке Сименс са два

радна места служио је за посто-
перативни зрачни третман малиг-
них тумора претходно оперисаних
на једном од неколико хируршких
и једном гинеколошком одељењу
Опште државне болнице;

• други рендген-апарат са отворе-
ном хаубом служио је за тзв.
површинску рендген-терапију

кожних малигних и немалигних
обољења.
И прва и друга група пацијената

зрачена је у амбулантним условима,
јер одсек није поседовао сопствени
постељни фонд.

Године 1928. одељење прераста у
Завод за рендгенологију који по-

стаје самостална здравствена уста-
нова у организационом и финан-
сијском смислу. 

Приходе остварује наплатом
својих дијагностичких и терапијских
услуга, као и од спонзора међу
којима је и министарство Народног
здравља.

Ова идила самосталне установе
није дуго трајала. Завод за рендге-
нологију враћа се у састав Опште
државне болнице 1935. године. И
даље је на челу Завода прив. доц.
др Сава Јанковић који ће остати на
тој функцији до 1943. године (те
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Слика 6. Особље Завода за рендген-терапију и радијум-терапију 1940.
године: др Б. Бошњаковић (1), др В. Поповић (2), др Б. Борисављевић (3),

доцент др Сава Јанковић шеф одељења, (4) и др Б. Гађански (5)



године умире др С. Јанковић због
рака горњег спрата ждрела). 

Од 1943. до 1946. године Заводом
су руководили, идући хронолошким
редом: прим. др Бранислав
Гађански, прим. др Димитрије
Несторовић и прим. др Душан
Борисављевић.

Детаљнијих писаних докумената
о почецима ортоволтажне телера-
диотерапије у Београду и Србији
нема. Прим. др Владета Поповић,
један од оснивача Завода за
радијум-терапију (више о томе кас-
није), изнео је највише података о
одељењу/заводу за рендгенологију,
јер је од 1933. године радио у ново-
формираном Заводу за радијум-
терапију који се налазио у истој
згради у којој је био смештен и
Завод за рендгенологију. 

Може се казати да сви наведени
подаци о Заводу за рендгенологију
припадају прим. др В. Поповићу. 

Сакупљајући архивску грађу за
ову монографију нашли смо три
реферата одштампана у Српском
архиву у којима се говори о припре-
мама за отварање и изградњу
Завода за радијум-терапију, а
узгред се спомиње и Завод за ренд-
генологију. 
1. Др Александар Симић, ванредни

професор радиологије (радиоте-
рапије) после Другог светског
рата, у реферату под насловом
„Поводом отварања Завода за рак
Српски архив, свеска 4, стр.
366–371, 1931) у уводу каже: 
„Схватајући важност рака уопште,

а специјално рака у нашем народу, у
Министарству нар. здравља и соц.
политике, приступило се отварању
Завода, у коме намерава лечити,
изучавати оболења од малигних
неоплазми“. 

Доктор Симић наставља да изно-
си податке о најпознатијим болни-
цама и институтима за малигне
туморе у појединим градовима
Европе и света. 

Затим се др Симић враћа на дома-
ћи терен:

„Ако је судити по учињеној
подели грама радијума, Министар-
ство се определило за два Завода, у
Загребу и Београду. То би било
довољно за целу земљу. Отварање
већег броја таквих завода (за
радијум-терапију, прим. аут) је
нецелисходно не само због великих
издатака, већ и због тога што би
систем многих а слабост наведених
центара био науштрб квалитета
рада у њима. Отварање, међутим,
већег броја диспанзера било би
сасвим умесно и то у саставу већ
постојећих хигијенских и санитет-
ских установа са задатком: вођење
пропаганде, прикупљање статистич-
ких података, што раније пронала-
жење оболелих и њихово упућива-
ње у главне центре итд.”. 

И даље: „Административно, при
буџету за ову годину (1930, прим.
аут), Завод за рак придодат је
Централном хигијенском заводу.
Просторије се завршавају на згради
Рендгенолошког завода Опште
државне болнице. Било је, иначе,
предложено да се Завод, привреме-
но, смести на новосазиданом другом
хируршком одељењу где би сарад-
ња хирурга била осигурана под
истим околностима као и у париским
болницама. Још би остало да се оси-
гура сарадња са Мед. факултетом
(првенствено са Патолошким и Рад.
институтом) (Рад. институт је у ства-
ри Институт за физику којим је руко-
водио проф. др Драгољуб К.
Јовановић, прим. аут.) те би на тај
начин за најкраће време Завод
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могао прорадити бар у мањем обиму
ишчекујући дан када ће било М.н.з.
било Мед. факултет моћи подићи
један већи Завод достојан оних у
иностранству а у коме би се сваки
болесник могао задржати све до
излечења или смртног спасења како
је то рекао један завештач Енглез”.

Слика 7. Др Александар Симић

2. Доктор Јелена Алковић-Савић
одржала је предавање на 20. ред.
састанку Срп. Лек. Друштва 31.5.
1930. г. са темом „Сарадња прак-
тичних лекара са Заводом за рак
и о лечењу најчешћих форми
рака” (Српски архив, св. 12.
1020–1028). Реферат почиње
уводним напоменама: 
„У Заводу за испитивање и суз-

бијање рака при Централном
Хигијенском Заводу мени је повере-
но лечење радијумом. У очекивању
да ћу почети са радом око 1. јуна
(1930. прим. аут.) привремено у
просторијама Заразне болнице,

пријавила сам ово предавање, које
има задатак да обавести практичне
лекаре о главним потезима органи-
зације рада Завода и односима
практичног лекара према том заво-
ду. У исто време потребно је изло-
жити модерно лечење најчешћих
форми и локализација рака као и
последице тога лечења”.

И заиста, др Ј. Алковић детаљно
расправља у свом реферату о свим у
уводу наведеним  проблемима.

За нас је посебно интересантно
виђење докторке Алковић проблема
везаних за радиолошку онкологију:

„Под радиотерапијом овде подра-
зумевамо рентген-кири терапију, јер
је њихово дејство врло слично.
Главна разлика је у томе што је за
производњу рентгенских зракова
потребна инсталација великих
машина, а радијум је активан у врло
малој запремини, тако да је Беклер,
француски радиотерапеут, назвао
радијум џепним издањем рентген-
ске цеви. Ипак постоји извесна раз-
лика у дејству једног и другог зраче-
ња и то у погледу селективности.
Канцерозне ћелије су далеко осет-
љивије од здравог ткива за гама-
зраке радијума, а та разлика осет-
љивости је много мања за рентген-
ске зраке”.

Госпођа Алковић веома детаљно
износи податке о резултатима лече-
ња рака као и о раним и касним под-
стирадијационим секвелама, али
прелази на „статистику о лечењу
рака узимајући за пример статисти-
ку Париског Завода за радијум“. 

Иако се у непосредној близини др
Алковић налази Завод за рендгено-
логију (и рендген-терапију) који
поседује осмогодишње клиничко
искуство, његове резултате лечења
рака госпођа Алковић ниједним сло-
вом не помиње. 
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3. У Српском архиву из 1930. годи-
не, свеска 10, стр. 892–893. пуб-
ликована је Резолуција СЛД о
Институту за изучавање, лечење
и сузбијање рака, усвојена на 22.
ред. седници СЛД од 14.6.1930.
године. 
„У питању Института за изучава-

ње, лечење и сузбијање рака као и
питању радијум терапије рака СЛД,
по саслушању реферата и обилној
дискусији на трима својим седница-
ма дошло је до следећих закључака: 
1. СЛД констатује са признањем да

је Министарство С.П. и Н. З. схва-
тило важност питања рака, као и
његовог лечења радијумом,
којега је благодарећи предусрет-
љивости братске Чехословачке
набавило за данашње прилике у
довољној количини, снабдевши
га такође и потребном апарату-
ром. 

2. Ради што ефикасније примене
радијума поред осталих потреб-
них метода у терапији рака, СЛД
сматра да је неопходно потребно
организовати један посебан
Институт за изучаавање, лечење
и сузбијање рака, који се има
устројити на што широј основи,
под дирекцијом ауторитета од
еминентне репутације, и који ће
обухватити све савремене методе
за лечење и сузбијање као и
изучавање рака. 

3. У ту сврху потребна је најтешња
сарадња између Министарства
С.П. и Н.З, Медицинског факулте-
та, Друштва за изучавање и суз-
бијање рака, Српског лекарског
друштва, те се сматра неопход-
ним да Министарство С.П. и Н.З.
пре својих дефинитивних одлука
у свим питањима извршавања,
лечења и сузбијања рака саслуша

претходно мишљење наведених
тела”.
Чланови одбора за израду

Резолуције: 
1. Проф. др Ђорђе Јоанновић, пред-

седник Друштва за изучавање и
сузбијање рака, 

2. Проф. др М. Богдановић, 
3. Др Чеда Ђорђевић, председник

Југослав. друштва за чување
Нар. Здравља, 

4. Проф. др Д. К. Јовановић, 
5. Др Св. Стефановић, председник

СЛД, 
6. Др Димитрије Миодраговић, аси-

стент Мед. факултета, 
7. Др Сава Јанковић, шеф

Радиолошког института, 
8. Др Милутин Зелић, асистент

Држ. болн. и секретар Југослав.
Лек. друштва, 

9. Др Јелена Алковић-Савић, лекар
Завода за испитивање и лечење
рака и 

10.Др Никод. Благојевић, секретар
СЛД
На основу ова три текста који су

објављени у засебним бројевима
Српског архива могли бисмо донети
неколико закључака: 
• у оквиру ОДБ у Београду

постојала су године 1930. два
Завода: за рендгенологију (дијаг-
ностику и терапију) и за рак. Први
смештен у засебној згради преко
пута кожног одељења, у непо-
средној близини Физичког инсти-
тута, а други у згради Централног
хигијенског завода (углавном
инкурабилни болесници);

• већ те године у Београду се нала-
зио један грам радијума који је
набављен у Чехословачкој;

• у Радиолошком (Физичком)
институту на чијем је челу
Драгољуб-Драги К. Јовановић,
асистент Марије и Ирине Кири,
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такође се налази одређена
количина радијума (или је то већ
споменути грам радијума);

• води се веома жива активност у
СЛД свих субјеката који су на овај
или онај начин задужени за
здравствену и посебно онколошку
делатност око отварања модер-
ног института за изучавање и
лечење рака у којем би се кори-
стили сви до тада познати тера-
пијски модалитети (углавном
хирургија, рендген-терапија и
радијум-терапија). Посебан на-
гласак је стављен на научнои-
страживачку делатност у области
онкологије у једном таквом
институту;

• адаптира се зграда Завода за
рендгенологију дозиђивањем још
једног спрата, а то би могло да се
протумачи као припрема за отва-
рање Завода за радијум-терапију
у Србији.
Из састава Одбора за израду

Резолуције СЛД о Институту за
изучавање, лечење и сузбијање
рака може се закључити да су у овај
Одбор бирани у то време најструч-
нији и најодговорнији људи (и једна
жена) који су се бавили онкологијом
и здравственом делатношћу уопште.

Проф. др Слободан Чикарић

Рафаи Ленке 2ц

ОШ „Ђуро Салај”, Суботица
Учитељица: Шош Хедвига
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За поштоване читаоце нашег
часописа припремила сам мало дру-
гачији текст у рубрици „Белешке са
онколошког“.

Зашто?

Да би се насмешили, ако не и
насмејали и да би размислили како
све може бити другачије, лепше и
боље. Већ дуже време сакупљам
записе о свему ономе што је добро у
граду Нишу. Трудим се да то буду
вредности које ће се свима допасти,
а не само читаоцима из Ниша.

Назвала сам их „Нишке ћулба-
стије“. Ћулбастије су колачи, једно-
ставни, лепи, укусни. Негде их зову
и ружице и могу бити слани или
слатки.

Ево неких да вас разгале и орас-
положе.

1. Десет књига. Разговор у биб-
лиотеци, читатељка објашњава:
Кренем тамо на пијацу да купим
кафу и воће и на самом улазу у
„Булеварску пијацу“ тезга са књи-
гама. Продаје човек књиге сто
динара свака. Погледа или нисам
читала, или ми је остала у лепом
сећању, или сам радознала па ми
је наслов занимљив, углавном
једну по једну и купим десет
књига. Таман хиљаду динара сам
имала у новчанику. Остадох без
кафе тог дана, али сам бар имала
шта да читам, а и друштво ми је
било изванредно“.

2. Магнолија. Магнолије цветају у
целом граду. Има их свуда, али
ова у Улици Мајаковског, заузела
је цело двориште. Освојила про-
зоре куће. Нагла се преко ограде
и ушла у око пролазника.
Трепери хиљадама цветова који
се на сунцу бљескају, тамном и
светлом страном љубичасте боје.
Чудо одахнућа. Када прођете
поред оваквог гиздавог живота,
другачији сте. Слика вас промени
и траје данима. Слика цветова у
којој се пчеле радују полену и
нектару. Усред града. Прати вас
макар путовали на крај света.

3. Седам мајки и седам синова. У
парку Светог Саве у Нишу, седам
младих мајки држи своје синове и
један од пролазника их слика...
„Све смо заједно биле на припре-
мама за порођај. Дружиле смо се
и договарале да се срећемо и
после порођаја. Све смо родиле
синове и то у току једног месеца.
Деца сада имају по шест до седам
месеци, а ми се по договору
састајемо. Нема изостанака”.
Прича ми Милица, чији син се
зове Лазар, она ми је дала имена
својих пријатељица и њихове
деце: 
Марија има Уроша, друга Марија
Растка. Сања је родила Максима,
трећа Марија Михаила. Катaрина
има Тадеја, а Татјана Алексан-
дра. Живе и здраве биле ове

БЕЛЕШКЕ СА ОНКОЛОШКОГ
НИШКЕ ЋУЛБАСТИЈЕ



младе нишке ћулбастије са својим
мајкама и очевима.

4. Кирија. Постоји једна породица
у насељу Ледена стена. Због чега
је баш она у овој причи?
Подстанари. Млади родитељи са
двоје деце, примећују нешто
необично. Газде не само да им не
повећавају кирију, него у неком
месецу и смањују. Непријатно им

је. Ипак су трошкови градње куће
велики и у реду је да им се за
коришћење целог приземља да
одговарајућа накнада, и тако се
чудо догодило. Станари су пове-
ћали кирију уз одбијање и љутњу
друге стране.

Др Кадивка Стевановић, Ниш
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Здравље! Најбоље нешто
и зато за здравље вежбати 

није тешко.

Сваког дана треба то
имати на уму,

вежбати треба и на
ливади и на друму.

Вежба је важна и у
трачању, али и у 
лепом причању.

Вежбати треба и лепо
понашање и лепу фризуру

и облачење.

Један-два, један-два,
то је ритам наш,

а ти вежбај по своме
онако како најбоље знаш.

Алекса Каровић IV/1

ОШ „Бане Миленковић“, Ново Село
Учитељ: Иван Вукојичић
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У првом делу овог текста показа-
но је да је страх од осиромашеног
уранијума оправдан, јер он јесте и
хемотоксичан и канцерогени агенс.
Велики изазов нашој цивилизацији
представља проблем екстремно
висока цена његовог складиштења
односно развоја других метода кон-
верзије и коришћења тог нуклеар-
ног отпада. Имајући у виду да је
основна мотивација у изналажењу
решења профит, није чудно што је
водећи принцип у свим предлозима
решења, током преговора највиших
војних и званичника из америчког
Министарства одбране (DOD), о
„конверзији нуклеарног материјала
у еколошки бенигнију форму“ прво
мутирао у идеју – „ashes to ashes,
dust to dust“ – а затим материјализо-
ван у муницији пуњеној осиромаше-
ним уранијумом (ОУ), који је тако
враћен мајци земљи (1). 

Све има свој почетак. Свако, са
западне стране, коментарисање
историјских, законских, здравстве-
них и политичких тема у вези са
коришћењем радиоактивног отпада
у војне сврхе данас је сведено на
велику „атомску тајну”, која је, може
се рећи, подмитила америчку демо-
кратију. Образложење за чување те
већ зарђале тајне увек је било –
национална сигурност САД; потреба
да се сачува  моћна информација од
актуелног америчког непријатеља.
Амерички eксперти нуклеарних

наука и данас, као и у доба кон-
струисања првих атомских бомби,
сматрају чување тзв. „Q нивоа
врхунске тајне“ – обележјем знаме-
ња части, због „одлучности у чува-
њу истине”. Много већи број врхун-
ских експерата нуклеарних наука
овакве синтагме сматра врхунцем
научног неморала и лицемерја.
Несрећа наше цивилизације управо
је у томе што је чување атомских
тајни мутирало у инструмент само-
одржања не због америчке сигурно-
сти, већ због профита нуклеарне
индустрије те земље. Истовремено,
све те атомске тајне претварају се у
медијске приче препуне лажи.
Разлог за ову тајновитост и обмане
без преседана такође, временом је
измењен. Највећи страх нуклеарне
индустрије није више „непријатељ“,
све због узнемирености да би изно-
шење пуне истине о стварним нега-
тивним последицама зрачења на
околину и здравље Американаца
довело до колапса нуклеарне инду-
стрије и њеног срамног профита.
Поред тога, неизвесност око реак-
ције америчке јавности, уколико би
јој истина о дејству муниције са ОУ
била доступна, у елитистичким кру-
говима војне индустрије и политич-
ком врху САД, ствара посебну напе-
тост. Зато се, да би се јавност држа-
ли у незнању, преко посебних
институција звучних имена конти-
нуирано, упорно и стратешки, јав-

ОСИРОМАШЕНИ УРАНИЈУМ И СРБИ
– други дeо –

Осиромашени уранијум и Американци



ност дезинформише о смртононос-
ном утицају ОУ на људе и околину.
Каквим се реторичким техникама у
дискурзивном иживљавању са нау-
чном истином служе и они, као и
НАТО лобисти у Србији, добро је
познато. Крију се подаци и медицин-
ски резултати о здрављу америчких
ветерана и инсистира на томе да је
„Заливски синдром” код више од
250.000 оболелих војника  измиш-
љотина њихове маште. На основу
многих медијских полуистина кон-
струисана је једна велика – намерна
лаж – иако са пуном свешћу и зна-
њем о екстремној опасности од ОУ.
Тако је пређена линија здравог
разума јер је коришћење деструк-
тивног потенцијала ОУ постало важ-
није од заштите живих бића наше
планете, чак и сопствених војника и
нације – у чије се име полажу вели-
ке заклетве. Медијске полемике о
степену опасности од оружја са ОУ
посебно су интензивиране након
„Заливског рата“ и првих ирачких
медицинских извештаја о великом
морталитету од тумора како међу
војницима тако и цивилима у тој
земљи. САД и Енглеска, на запре-
пашћење светске научне заједнице,
негирали су узрочно-последичну
везу алфа-гама зрачења ОУ са кан-
церогенезом, позивајући се на ауто-
ритет неких америчких институција,
формираних после великог нуклеар-
ног акцидента са радиоактивним
отпадним материјама на Острву три
миље у Невади. 

То није случајно, ако се зна да је
од 1979. године, када се догодила
велика катастрофа са више хиљада
жртава, америчка администрација,
„суздржана у општој паници“,
издејствовала велики преокрет у
науци о зрачењу. У САД, наиме, у то
време, Државна академија наука,

научна установа од највећег угледа,
имала је Одбор за биолошка дејства
јонизујуће радијације (BEIR). Могло
би се очекивати да је овај одбор
имао последњу реч кад је у питању
јонизујуће зрачење. Међутим,
његов трећи извештај (BEIR III) био
је повучен непосредно после објав-
љивања 1980. и касније поново
објављен у измењеном облику, са
„научним закључцима који су били
тако подешени да буду прихватљи-
вији за америчку нуклеарну инду-
стрију“. Професор Едвард Радфорд,
председник Одбора, највећи аутори-
тет свога доба, након тога написао
је поразну критику која се односила
како на измењени извештај, тако и
на начин како је то урађено.

Полемика је затим усмерена на
процену опасности од рака као
последице излагања радијацији.
Спорно је било питање карактера
претпостављене везе између изла-
гања радијацији и вероватноће да
се оболи од рака. Првобитни извеш-
тај BEIR из 1972. заступао је стано-
виште да свако излагање, ма колико
било мало, укључује известан ризик
и да се он повећава у директној
сразмери са дужином излагања
радијацији: тзв. „линеарни модел“.
Међутим, после много оспоравања,
измењени документ BEIR III прихва-
тио је „линеарно-квадратни” однос,
који подразумева да је ризик крат-
ког излагања мањи у односу на
директно сразмеран ризик код
дужег излагања. С обзиром на
чињеницу да већина људи бива
изложена само мањим дозама
радијације, овај приступ – према
Радфордовом и мишљењу многих
других стручњака, заснованом на
дотадашњим веродостојним нау-
чним сазнањима – може довести до
озбиљног потцењивања опасности
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ниске радијације; што се и десило, и
што данас некритички користе НАТО
лобисти. 

Ствари су се даље компликовале
на суштинском питању – тада још
увек непотпуном разумевању меха-
низма којим радијација доводи до
рака и, незамисливо али истинито,
закаснелим сазнањем  да су подаци
о последицама у Хирошими и
Нагасакију, произишли из студија
неких владиних установа, о којима
ће у наставку бити речи, били
погрешно протумачени. Конкретно,
иако највећи број података о раку
изазваном радијацијом управо дола-
зи од жртава из тих градова, они су
релативизирани и умањени на
„научно-(статистички) прихватљив
начин!”. 

Учене полемике о најбитнијем
питању – опстанку наше цивилиза-
ције решене су у корист политике. И
тако је до данас. Дејства ниске
радијације анализирају се и размат-
рају у извештајима америчких
институција ICRP и BEIR и у издањи-
ма Националног одбора за радио-
лошку заштиту Уједињеног краљев-
ства (В. Британија) на начин да се
од 1980. године прикрива научна
истина о стварном ризику коме је
изложена наша цивилизација.

Амерички Сенат је веома брзо
реаговао на поменути акцидент из
1979. Посебном уредбом CERCLA
1980.*, допуњеном Superfund Act-ом
1986.** и амандманом на тај акт
SARA 1986.,*** дефинисана је екс-
клузивна одговорност Службе за
јавно здравље САД односно, њене
специјализоване Агенције за
Регистар токсичних супстанци и
болести, ATSDR.**** Надлежности
ATSDR, основане 1980. –  прошире-
не су 1984. године амандманом на
Уредбу о конзервацији и обновљи-

вости извора (RCRA) из 1976. годи-
не. ATSDR је на тај начин стекла
монопол на праћење и процену јав-
ног здравља, формирањем и одржа-
вањем база података о токсичним
супстанцама, медицинском едука-
цијом, али и дистрибуцијом и мани-
пулацијом информација. Тако је
могло да се догоди, да једна од
сличних институција, направи соп-
ствени списак канцерогених суп-
станци, где је изостављен уранијум,
али је остало алфа-зрачење. Добро
је познато да су и природни и осиро-
машени уранијум алфа-емитери.

На који начин је ATSDR Агенција
од свог оснивања 1980. до Зали-
вског рата 1991. решавала проблем
одлагања ОУ на својој територији,
данас је мање-више познато, али je
потешкоће тог питања потребно
свеобухватно сагледати, узимајући
у обзир и последице коришћења ОУ
у војне сврхе у Заливском и
Југословенским ратовима. Зато ће у
наставку, прво бити прокоментари-
сани резултати најважнијих америч-
ких медицинских студија о великом
броју оболелих војника од најтежих
болести, дефинисаних као „Зали-
вски синдром“, а потом и „Званични
извештај о алтернативним страте-
гијама за дугорочно складиштење и
коришћење осиромашеног уран-хек-
сафлуорида“ из 1999. године, чији је
наручилац Министарство енергети-
ке САД. Извештај је означен као
DOE/EIS – 0269/1999.

Ashes to ashes, dust to dust. У
редовима који следе сумирани су
најважнији званични резултати аме-
ричких студија о медицинским
последицама и степену ризика обо-
левања од тумора код војне попула-
ције озрачене алфа-гама емитером
– осиромашеним уранијумом.  



У САД је 1996. године Председ-
ничка саветодавна комисија за
болести ветерана (PACGWVI), након
информација из ирачких медицин-
ских извештаја о великом броју обо-
лелих од леукемија и деце са конге-
ниталним малформацијама као
последицама озрачености ОУ, изда-
ла саопштење са информацијама да
су многи амерички војници, учесни-
ци операције Пустињска олуја, били
изложени хуманим канцерогенима
као што су хемијски отрови, афла-
токсин, петролејска испарења и оси-
ромашени уранијум. PACGWVI, стога
предлаже покретање дугорочних
студија за праћење антиципираног
повећања инциденце оболевања од
тумора плућа, јетре и других тумора
међу ветеранима (2). Међутим, већ
првим испитивањима која је исте
године спровело америчко Министа-
рство одбране (DOD), међу хоспита-
лизованим војницима утврђено је,
убрзо након њиховог повратка из
Ирака, постојање великог броја обо-
лелих од тумора тестиса (3). Године
2005. великом компаративном пилот
студијом Факултета јавног здравља
Универзитета у Вашингтону, којом је
обухваћено око 1,4 милиона аме-
ричких војника који су учествовали
у Заливском рату у Ираку
(1990–1991) и свих осталих са дру-
гих ратишта (за евалуацију кориш-
ћен је регистар за рак две америчке
државе), потврђен је налаз студије
из 1996. о драстично већој инциден-
ци тумора тестиса и простате код
заливских ветерана у односу на
остале војнике (4). Иста истражи-
вачка група, која је претходном сту-
дијом доказала повећану инциденцу
тумора тестиса, поновила је истра-
живање на истом узорку 2010. годи-
не, испитујући туморску инциденцу
за период од 1991. до 2006.

Евалуацијом података о морталите-
ту, хоспитализацији и самопријав-
љивању тумора из државних реги-
стратора за рак и Централног реги-
стра за рак америчких ветерана
утврђено је, двадесет година после
Заливског рата, да је од 621.902
америчких заливских ветерана њих
8.211 оболело од различитих тумора
(простата 1397, системски тумори
1305, меланом 749, плућа 749,
тестиси 496 итд), али се, тек на
крају, ОУ спомиње као могући узрок
тако високог морбидитета. „Изузе-
тност” ове америчке студије је
веома илустративна: савршен је
пример дискурзивног иживљавања
са резултатима научног истражива-
ња. 

У научним круговима одавно је
спозната истина да медицинска ста-
тистика, као помоћна научна дис-
циплина, поседује велики унутраш-
њи потенцијал за манипулисање
резултатима научних истраживања.
Научници Универзитета Џорџ
Вашингтон, свесни те чињенице, а
да би заштитили свој, али пре свега
државни кредибилитет, у тексту се
ограђују тврдњом „да су описана
методолошка ограничења потцени-
ла прави ризик оболевања од тумо-
ра“ – лицемерно избегавајући да
апострофирају осиромашени ура-
нијум – али зато у закључку наводе
да је потврђен само велики ризик за
плућне туморе (?). Закључeнo je да
је 15 година релативно кратак
латентни период за туморе плућа и
остале солидне туморе. Узимајући у
обзир друга истраживања о вези
контаминираног ваздуха и плућних
карцинома, сугеришу праћења за
период од 20 до 30 година, што се и
данас спроводи, али се резултати о
томе не објављују на НАТО сајту.  
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Кључни закључак из анализе три
најрелевантнија америчка извеш-
таја за период од 1991. до 2010.
године jeсте да се у њима, међу
набројаним потенцијалним узроци-
ма за високу стопу оболевања од
тумора, осиромашени уранијум
сматра последњим разлогом за кан-
церогенезу. То није изненађење,
ако имамо у виду већ описани
неопростиви начин карневализације
нуклеарне науке коју је спровела
америчка администрација непосред-
но након несреће у Невади.

Када је у питању америчко цивил-
но друштво, озрачено 1979. године,
неопходно је упознати веома риго-
розни методолошки приступ праће-
њу и откривању последица од
озрачености по здравље људи и
околину, примењен у напред споме-
нутом „Званичном извештају о
алтернативним стратегијама за
дугорочно складиштење и коришће-
ње осиромашеног уран-хексафлу-
орида (OUF6)”. Од шест, детаљно
описаних предлога, прихваћено је
решење о конверзији OUF6, без
одлагања, било у форму уранијум-
оксида, уранијум-метала или њихо-
ву комбинацију. „Еколошки најбе-
нигнија форма“ одлагања OUF6 под-
разумевала  је његову „конверзију“
у муницију. Овај извештај усвојен је
непосредно пред бомбардовање
Србије. У априлу када је објављен,
српски јунаци са Кошара већ су уди-
сали нанометарску уранијумску пра-
шину... 

На срећу, постоје многе научне
институције које у најбољим свет-
ским научним часописима објављују
нецензурисане радове о директној
повезаности осиромашеног ура-
нијума и канцерогенезе, базираних
на научно верификованој литерату-
ри и методологији. Код нас, профе-

сор др Слободан Чикарић, поред
многих радова на тему, у часопису
РАК, бр. 104, 2017., Друштва Србије
за борбу против рака, на свој начин,
ауторитативно и свеобухватно,
објавио је изванредну синтезу, текст
под насловом „Милосрдни анђео“,
уранијум и карцином – који би тре-
бало да постане део увода Првог
извештаја о раду Комисије Владе
Србије, која се бави последицама
дејства ОУ над српским народом,
над којим је како закључује уважени
стручњак у поменутом раду,
извршен Genocid sui generis.

После акцидента у Винчи, прво
непосредно српско војно искуство са
НАТО ОУ-бомбама наш народ је
имао у Босни: прва НАТО бомба
погодила је санитетско возило дру-
гог батаљона Гатачке бригаде
Херцеговачког корпуса Војске
Републике Српске током гораждан-
ске операције, када су смртно стра-
дала два медицинска радника из
Гацка и један капетан из Требиња.
Највећа смртност међу цивилима
забележена је у сарајевско-рома-
нијској регији где су у време бом-
бардовања боравили и познати
српски културни радници Мома
Капор, Драгош Калајић и Веселин
Ђуретић, који су постали жртве дара
натовске сотоне. Прва двојица нису
више међу нама, један због карци-
нома усне дупље, други због тумора
плућа, а трећи још увек води своју
најтежу борбу. 

Примери судбине јунака из Гацка
и Требиња и са Кошара, Паштрика и
Коритника, Моме Капора, Драгоша
Калајића, Веселина Ђуретића и
хиљада Срба, представљају жртве
највећег историјског пада људске
цивилизације али и необорив аргу-
мент Комисији за утврђивање
последица бомбардовања осирома-
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шеним уранијумом Народне скуп-
штине Републике Србије, о чему ће
бити више речи у последњем
наставку овог писанија – у наредном
броју часописа „Рак”.
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PUBLIKACIJE

Dru{tvo izdaje
slede}e publikacije:

 Edukacija o raku u {kolama
 Samopregled dojke
 Rak dojke
 Rak plu}a
 Rak kò e
 Rak debelog creva
 Oslobodite novo pokolewe
    od duvana
 Rak prostate
 Kako mò emo spre~iti ili
    blagovremeno otkriti rak    blagovremeno otkriti rak
 Ishrana i rak
 Rak grli}a materice
 Hemioterapija
 Radioterapija
 Nepriznate metode u le~ewu
    raka
 Terapijski vodi~ 
    za mali{ane - radioterapija
 Zdrava hrana - slikovnica
    za decu
 Klini~ka istrà ivawa
    u onkologiji
 Put do ozdravqewa

Dru{tvo izdaje kvartalno Dru{tvo izdaje kvartalno 
~asopis “Rak - spre~iti,
otkriti, le~iti”

http://www.serbiancancer.org
e-mail: serbca@ncrc.ac.rs
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redovno sve publikacije.
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